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19 Οθτσβξίνπ 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“MELTEMI”: Άνεμος ενάντια στα θαλάσσια απορρίμματα 

Σν πξόγξακκα "MELTEMI" θιείλεη τνλ πξώτν τνπ ρξόλν θαη τα ζεκέιηα τνπ έξγνπ υαίλεταη λα 

απντεινύλ ησρπξέο βάσεηο γηα τελ επητπρή νινθιήξσσή τνπ. 

Σν "MELTEMI," (MarinE litter                                                         

είλαη έλα πξόγξακκα ε αυηθήο σπλεξγασίαο Interreg Balkan-Mediterranean, 

σπγρξεκατν ντνύκελν από Δπξσπατθνύο  θαη Δζληθνύο πόξνπο  πνπ σο θύξην στόρν τνπ έρεη 

τελ ελίσρπσε τεο  ηαρεηξηστηθήο ηθαλότεταο τσλ Αξρώλ θαη τεο Κνηλσλίαο στε κείσσε τσλ 

ζαιάσσησλ απνξξηκκάτσλ (Θ.Α. .  

Μέσα από κηα σεηξά θνηλώλ  ξάσεσλ πνπ  ηεμάγνλταη σε όιεο τηο σπκκετέρνπσεο ρώξεο 

(Αιβαλία  Βνπιγαξία  Διιά α θαη Κύπξν   τν "MELTEMI"  κειετά τν πξόβιεκα τσλ 

ζαιασσίσλ απνξξηκκάτσλ σε επηιεγκέλεο πεξηνρέο  εθπαη εύεη θαη θαταξτίδεη κηθξνύο θαη 

κεγάινπο σρετηθά κε τηο  ηαστάσεηο θαη πξνεθτάσεηο τνπ πξνβιήκατνο θαη ελησρύεη τελ 

 ηαρεηξηστηθή ηθαλότετα τσλ Σνπηθώλ υνξέσλ στε ιήςε στνρεπκέλσλ κέτξσλ πξνο τελ 

αλτηκετώπησή τνπ.  Από τελ Κύπξν  στν πξόγξακκα "MELTEMI",  σπκκετέρνπλ τν Κέλτξν 

Μειετώλ θαη Έξεπλαο ΑΚΣΗ  θαη τν Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάσσησλ Δξεπλώλ (ΣΑΘΔ . 

Μέρξη σήκεξα  τν "MELTEMI" έρεη νινθιεξώσεη τηο πξώτεο θαταγξαυέο ζαιασσίσλ 

απνξξηκκάτσλ σε Βνπιγαξία  Διιά α θαη Κύπξν. τελ Κύπξν  πξαγκατνπνηήζεθαλ 

 εηγκατνιεςίεο θαταγξαυήο στηο παξαιίεο Λάξα τεο ρεξσόλεσνπ τνπ Αθάκα θαη στελ παξαιία 

Φάξνπ στελ Πάυν. Aλάινγεο θαταγξαυέο  πξαγκατνπνηήζεθαλ στελ Διιά α  (Υίνο    

Βνπιγαξία (παξάθτηα πεξηνρή τεο Βάξλαο  ελώ στελ Αιβαλία πξόθεηταη λα ιάβνπλ ρώξα στνλ 

θόιπν τνπ Απιώλα.  

Παξάιιεια  στν πιαίσην τεο  ξάσεο MELTEMI@School  έρνπλ πξαγκατνπνηεζεί νη πξώτεο 

επησθέςεηο σε σρνιεία στε Κύπξν, Βνπιγαξία  Διιά α θαη.  Οη καζετέο ελεκεξώζεθαλ γηα τν 

πξόβιεκα τσλ ζαιασσηώλ απνξξηκκάτσλ, τηο πξαθτηθέο αλτηκετώπησήο τνπ  θαη ήξζαλ σε κηα 

πξώτε επαυή κε τηο επηστεκνληθέο κεζό νπο θαταγξαυήο τνπο ώστε λα σπκκετάσρνπλ ελεξγά 

στελ αμηνιόγεσε τσλ Θ.Α.  

τελ Κύπξν  νη καζετέο τσλ Λπθείσλ Απνστόισλ Πέτξνπ θαη Παύινπ θαη Grammar school 

Nicosia σπκκετείραλ σε αμηνιόγεσε ζαιασσίσλ απνξξηκκάτσλ κέσσ  εηγκατνιεςηώλ ελώ τα 

Γπκλάσηα Παλαγίαο Θενσθέπαστεο θαη Απνστόινπ Παύινπ τεο Πάυνπ ζα πξαγκατνπνηήσνπλ 

 εηγκατνιεςίεο τνλ Ννέκβξην από τελ ΑΚΣΗ  ε νπνία  ηνξγαλώλεη τε  ξάσε 

MELTEMI@SCHOOL, κε τελ ππνστήξημε τνπ Σκήκατνο Αιηείαο θαη Θαιάσσησλ Δξεπλώλ  
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θαη τνπο Τπεύζπλνπο Καζεγετέο τνπ θάζε σρνιείνπ  κε τνπο νπνίνπο ε κέρξη σήκεξα 

σπλεξγασία καο έρεη στευζεί κε απόιπτε επητπρία.  

Δπηπξόσζετα  τνλ Ινύλην 2018 ε ΑΚΣΗ κε τελ ππνστήξημε τνπ Σκήκατνο Αιηείαο θαη 

Θαιασσίσλ Δξεπλώλ πξαγκατνπνίεσε κε κεγάιε επητπρία Σξηήκεξν Γηεζλέο Δξγαστήξη στελ 

Κύπξν. Σν εξγαστήξη πεξηιάκβαλε παξνπσηάσεηο από  ηαθεθξηκέλνπο εκπεηξνγλώκνλεο τνπ 

εμστεξηθνύ   ηα- ξαστηθέο σπδετήσεηο  θαταγξαυή θαη ηεξάξρεσε τσλ θπξηότεξσλ 

πξνβιεκάτσλ-εησεγήσεσλ σρετηθά κε τν πξόβιεκα τσλ ζαιασσίσλ απνξξηκκάτσλ θαη τέινο 

σπκκετνρή σε  ηα ηθασία ιήςεο απνυάσεσλ.    

Σέινο  σπλαλτήσεηο (BLUE-CAFEs   κε τνπο πνιίτεο τεο τνπηθήο θνηλσλίαο  τνπο 

επαγγεικατίεο τεο πεξηνρήο αιιά θαη τνπο τνπηθνύο υνξείο  κε σθνπό, τελ ελεκέξσσε τνπο 

σρετηθά κε τν πξόβιεκα τσλ ζαιασσίσλ απνξξηκάτσλ αιιά θαη τε σπκκετνρή τνπο σε 

 ηαβνύιεπσε γηα τε ιήςε κέτξσλ κείσσεο τσλ Θ.Α.  έρνπλ πξαγκατνπνηεζεί σε Κύπξν θαη 

Βνπιγαξία θαη αλακέλεταη λα πινπνηεζνύλ θαη στελ Διιά α στα κέσα τνπ Οθτώβξε στε Υίν. 

πγθεθξηκέλα  στελ Κύπξν πξαγκατνπνηήζεθαλ  ύν σπλαλτήσεηο  28 Μαξτίνπ στελ 

Γεξνσθήπνπ θαη 5 Οθτσβξίνπ στελ Κησσόλεξγα  θατά τε  ηάξθεηα τσλ νπνίσλ θαταγξάυεθαλ 

θαη ηεξαξρήζεθαλ πξνβιήκατα θαη εησεγήσεηο αλτηκετώπησεο τνπο κέσα από  ηα- ξαστηθέο 

 ηα ηθασίεο.  

Παξάιιεια κε τηο παξαπάλσ  ξάσεηο  τξία εθπαη επτηθά σεκηλάξηα (γηα θάζε ρώξα  ζα υέξνπλ 

σε επαυή θαη σπλεξγασία τνπο αξκό ηνπο τνπηθνύο υνξείο κε τνπο επηστήκνλεο τνπ 

πξνγξάκκατνο. Σειηθόο στόρνο τεο παξαπάλσ  ηα ηθασίαο είλαη ε  θατάξτησε ρε ίνπ Γξάσεο 

γηα τελ νξζή  ηαρείξησε θαη κείσσε τσλ ζαιάσσησλ απνξξηκκάτσλ σε εζληθό επίπε ν. 

Ο εύνλταο πξνο τελ νινθιήξσσε τνπ πξνγξάκκατνο   αλτηπξόσσπνη τσλ τνπηθώλ υνξέσλ τσλ 4 

ρσξώλ ζα σπλαλτεζνύλ σε κηα θνηλή σπλάλτεσε εξγασίαο, κε σθνπό τελ αλταιιαγή πξντάσεσλ 

θαη ζέσεσλ σρετηθά κε πξντεηλόκελα κέτξα θαη  ξάσεηο κείσσεο τσλ Θ.Α. Σειηθόο σθνπόο είλαη 

ε  εκηνπξγία ελόο θνηλνύ σρε ίνπ  ξάσεο (Γηαθξατηθή πλεξγασία  πνπ ζα πηνζετεζεί θαη από 

τηο 4 ρώξεο θαη ζα ν εγήσεη σε κηα πην νινθιεξσκέλε αλτηκετώπησε τνπ πξνβιήκατνο τσλ Θ.Α 

σε όιε τελ πεξηνρή .  

Γηα πεξησσότεξεο ιεπτνκέξεηεο  αιιά θαη ρξήσηκν  ηαζέσηκν πιηθό  παξαθαινύκε επησθευτείτε 

τε σειί α τνπ "       " στν http://meltemi-balkanmed.eu/  

Γηα νπνηα ήπντε επηπξόσζετε πιεξνυνξία κπνξείτε λα επηθνηλσλήσετε τελ Μαξθέιια 

Παπαληθνιάνπ (AKTH, mailto:project@akti.org.cy   τελ θα Μαξία Ρνύσνπ (ΣΑΘΔ  

mailto:mrousou@dfmr.moa.gov.cy  ή τνλ σπλτνληστή τνπ πξνγξάκκατνο θ. Νηθόιαν τξευτάξε 

(mailto:nstrefta@hcmr.gr ) 

http://meltemi-balkanmed.eu/
mailto:project@akti.org.cy
mailto:mrousou@dfmr.moa.gov.cy
mailto:nstrefta@hcmr.gr

